
A demokrácia 
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Demokrácia 

 A demokrácia kormányzati forma, 

amelyben a hatalom gyakorlásában a nép 

minden tagja részt vehet származásra való 

tekintet nélkül. 

 A politikai kérdéseket a nép közvetlenül 

népszavazáson vagy közvetett módon 

választott képviselőkön keresztül 

parlamenti választáson kifejezett többségi 

döntése alapján határozzák el.   



Szóeredet 

A demokrácia elsö jól ismert gyakorlata és a 

demokrácia szó az ógörög demokratia 

(δημοκρατία) szóból származik, jelentése az 

emberek uralma.  



Demokrácia 

 ``A demokrácia a 

csőcselék uralma, azoké, 

akik a szabadságot 

megfelelő erények 

(például mértékletesség) 

hiányában a 

szélsőségességig 

fokozzák, s így a 

szabadságból 

szabadosság lesz.`` 

(Platón) 



A demokrácia fajtái 

Közvetlen 

demokrácia 

    - lényege, hogy az 

állampolgárok 

személyesen 

vesznek részt a 

törvényhozásban, a 

közügyek 

eldöntésében.  



A demokrácia fajtái 

Közvetett (képviseleti) demokrácia 

    A képviseleti vagy közvetett demokrácia esetében 
a nép az általa választott képviselők révén 
gyakorolja a közhatalmat és népszuverenitásból 
fakadó egyéb jogait.  



Szavazás 

A választópolgárok a lakóhelyük szerint kijelölt 

szavazókörben szavazhatnak vagy ott, ahol őket a 

névjegyzékbe igazolás alapján felvették. Szavazni 

az adott ország nagykövetségein is lehet  



Szavazás 

Minden 

szavazóhelyiségben 

legalább két 

elkülönített 

szavazófülkét 

alakítanak ki, melyek 

célja annak 

biztosítása, hogy a 

választópolgárok a 

szavazatukat titkosan 

adhassák le.  



Népszavazás 

A népszavazás (ritkábban használt nevén 

referendum) a népképviselet 

érvényesítésének, a közvetlen 

demokráciának az egyik formája, amelyben 

a demokratikus berendezkedésű 

országokban a hatalom forrása, a nép a 

parlamenti választásokon, illetve a helyi 

önkormányzati választásokon is kifejezheti 

véleményét bizonyos kérdésekben. 



Relatív többség 

 

A többségi rendszerek legegyszerűbb vállfaja, a relatív 

többség, ahol egy mandátumért száll versenybe több 

jelölt és az szerzi meg a mandátumot, aki a legtöbb 

szavazatot szerzi meg („a győztes mindent visz”).  



Abszolút többség 

Az abszolút többségi választási módszer, amikor a 

választást két fordulóban rendezik meg és a 

második fordulóba már csak korlátozott számú 

jelölt jut be, általában az első két helyezett.  



Demokrácia 

Térkép a szabadságjogok és a demokrácia 

helyzetéről.  

  Szabad (zöld) – szabad demokráciák 

  Részben szabad (sárga) 

  Nem szabad (piros) 


